
   

 

 سوق العقار

المبيعات العقارية في الكويت تستمر في التراجع 
 خالل أبريل باستثناء القطاع التجاري 

 

<

 

 الموجز االقتصادي
 2015 مايو 27

 www.nbk.com                                                                                              بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 5201( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية
   

 

استمر سوق العقار في الكويت في التراجع خالل شهر أبريل نتيجة تراجع نشاط 

بينما شهد قطاع العقار التجاري تسارعاً  ،قطاعي العقار السكني واالستثماري

 292وقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثالثة الرئيسية  نسبياً.

. وقد جاء يضامالعام العن  ٪33مسجالً تراجعاً بواقع  ،مليون دينار في أبريل

على أساس  ٪24متراجعاً بواقع  ،فقات على عكس التوقعاتالص عدد إجمالي

  الشهر تسارعاً في النشاط العقاري. هذاإذ عادة ما يشهد  ،سنوي في أبريل

وقد شهدت أسعار قطاع العقار السكني ضغوطات خالل شهر أبريل نتيجة تراجع 

على  ٪41بواقع  خالل أبريل تراجعت المبيعات في هذا القطاعوالنشاط العقاري. 

ويعّد هذا التراجع األكبر منذ شهر ، مليون دينار 130أساس سنوي لتصل إلى 

على أساس سنوي في  ٪24. وسجل القطاع تراجعاً بواقع 2002العام ديسمبر من 

في القطاع داء القوي الذي شهد  إال أن هذا التراجع يرتبط باأل ،عدد الصفقات

.  وتصدرت محافظة مبارك الكبير النشاط في قطاع العقار 2014أبريل من العام 

 ،محافظة األحمدي من إجمالي الصفقات السكنية. وتلتها ٪30إذ شّكلت  ،السكني

متراجعة عن الصدارة للمرة  ،من إجمالي الصفقات السكنية ٪25التي شكلت 

. وتراجع متوسط حجم الصفقات خالل 2014األولى منذ شهر فبراير من العام 

ليصل إلى  ،على أساس سنوي ٪22شهر مارس للشهر الرابع على التوالي بواقع 

         ألف دينار. 362

نشاط في قطاع العقار االستثماري مقارنة أيضاً بأداءه خالل أبريل وتراجع أيضاً ال

ليصل إجمالي مبيعات القطاع  ،على أساس سنوي ٪21بواقع  4102من العام 

على  ٪30كما تراجع عدد الصفقات تراجعاً كبيراً بواقع مليون دينار.  00211

تراجعت أيضاً بيانات المبيعات والصفقات وصفقة.  130أساس سنوي ليصل إلى 

قد على التوالي. و ٪39و  ٪23بواقع  خالل االشهر االربع االولى من العام 

من إجمالي  ٪41بينما شكلت المباني  ،من إجمالي الصفقات ٪43شّكلت الشقق 

 ،الصفقات. واحتلت محافظة األحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط

         إجمالي الصفقات.من  ٪60مشّكلة 

األمر الذي ربما يعود إلى  ،في مبيعاته واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو

إذ بلغت ركود نشاطه نوعاً ما مقارنة بالقطاعات األخرى خالل العام الماضي. 

على أساس  ٪43مرتفعة بواقع  ،مليون دينار خالل شهر أبريل 53مبيعات القطاع 

سنوي وبدعم من ارتفاع عدد الصفقات. فقد شهد أبريل تسجيل أعلى عدد صفقات 

بلغ عددها عشرين صفقة بالمجمل. وكانت أكبر  ،2013منذ شهر يوليو من العام 

مليون  9.3صفقة لمبنى مخصص للمكاتب في محافظة العاصمة بلغت قيمته 

    دينار.  

دة تصّنف من ضمن صفقات الشريط وقد شهد شهر أبريل تسجيل صفقة واح

مليون دينار لمشروع قيد اإلنشاء في منطقة البدع.  01الساحلي بلغت قيمتها 

قد تنقسم إلى  عقاراتالأن تلك  إذ الشريط الساحلي فريدة من نوعها عقاراتوتعّد 

 سكنية أو تجارية ويحكمها قانون خاص بها. عقارات

مليون قرض  4212بلغ عدد القروض المقررة من قبل بنك االئتمان الكويتي و

 ٪9وعلى الرغم من أن عدد القروض المقررة قد تراجع بواقع خالل شهر أبريل. 

إال أنه يعّد األعلى خالل األشهر األخيرة ما يعكس قوة السنة  ،على أساس سنوي
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فع عدد القروض المنصرفة بواقع المالية للبنك التي بدأت في األول من أبريل. وارت

مليون دينار. ومن المتوقع أن  30على أساس سنوي ليصل إجمالي قيمتها  62٪

يستمر نمو قروض بنك االئتمان الكويتي بدعم من التزام الهيئة العامة للرعاية 

    السكنية باستعجال توزيع الوحدات السكنية.     

 المبيعات العقارية والقروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك االئتمان الكويتي :0لجدول ا

السنويالمتوسط  المبيعات العقارية  نسبة التغير )٪( أبريل مارس فبراير 

 السنوي الشهري 2015 2015 2015 2014 2013 

        
(حجم المبيعات )مليون دينار  300.2 355.8 221.3 330.1 298.6 -9.5 -33.3 

 40.8- 28.5- 130.7 182.8 106.8 158.3 150.5 سكني

 39.6- 8.9- 114.5 125.7 88.7 151.0 116.6 استثماري

تجاري1  33.1 46.4 25.7 21.6 53.3 147.1 42.9 

        

 24.2- 28.0- 511 710 382 635.1 669.1 عدد الصفقات المتداولة

 24.2- 35.5- 361 560 313 483.6 515.8 سكني

 30.1- 11.6- 130 147 65 143.2 144.9 استثماري

 66.7 566.7 20 3 4 8.3 8.4 تجاري

        

 12.1- 25.7 584.3 464.9 579.2 557 449 قيمة الصفقة )ألف دينار(

 22.0- 10.9 362.2 326.5 341.3 334 293 سكني

 13.6- 3.0 880.8 855.0 1,365 1,085 805 استثماري

 14.3- 62.9- .2,665 7,190.3 6424 4,937 4,380 تجاري

        

القروض المقررة والمنصرفة من 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

     

       

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

32.8 25.4 15.3 19.3 27.7 43.5 -9.1 

 6.1- 54.4 23.6 15.3 11.7 20.8 27.6 بناء قسائم

 12.3- 21.2 3.4 2.8 1.6 3.3 3.6 بيوتشراء 

 48.8- 38.1- 0.8 1.3 2.1 1.3 1.6 توسعة وترميم

        

 5.8 25.4 529 422 352 423.3 562.1 عدد القروض المقررة

 5.4- 54.7 348 225 174 303.3 400.5 بناء قسائم

 22.6- 9.1 48 44 23 52.2 57.8 شراء بيوت

 90.0 13.1- 133 153 155 67.8 103.8 توسعة وترميم

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

12.2 16.9 21.0 24.3 30.8 27.0 62.2 

 66.6 30.9 25.3 19.3 16.9 13.1 7.8 بناء قسائم

 11.8- 10.0- 2.6 2.9 2.6 2.5 2.7 شراء بيوت

 231.1 42.7 3.0 2.1 1.5 1.2 1.7 توسعة وترميم
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